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ملخ�ص:         
تركز هذه ال�رقة البحثية على ق�سية ا�ستدامة عملية التخطيط العمراين كمدخل لتط�ير مفه�م االإدارة والتحكم فى العمران 
، ولتحقيق قيم اال�ستدامة فى عمران مدينة القرن 21 كفر�سية رئي�سية . وتتحدد اإ�سكالية البحث فى طريقة النظر للمدينة 
باعتبارها منظ�مة اإيك�ل�جية متكاملة وم�ستدامة ، مما يتطلب �سرورة اإيجاد اآلية جديدة لعملية التخطيط العمراين ، بحيث 
املخططات  الأ�سكال  كبديل  وذلك   ، التخطيطية  القرارات  اتخاذ  فى  واال�ستدامة  والتحرر  املرونة  درجات  باأق�سى  تت�سف 
والت�سلطية  واللحظية  ات�سمت باجلم�د  والتي  ال�سامل  التخطيط  القرن 20 منذ  تطبيق مفه�م  �سادت خالل  التى  التقليدية 
والفردية ، و اأدت اأغلبها لتال�سى قيم اال�ستدامة من عمران املدينة خالل القرن ال�سابق باأكمله . ب�جه عام ومدى ارتباطها 
بق�سية تط�ير عملية اإدارة العمران على وجه اخل�س��ض ، وتناولت بعد ذلك ر�سدا الأبرز خ�سائ�ض اال�ستدامة فى املجتمعات 
التقليدية قبل الع�سر ال�سناعي ، واالجتاهات والتقنيات احلديثة التى ت�سعى لتحقيق اال�ستدامة فى عمران املدينة . و للتاأكد 
الريا�ض  لتط�ر مدينة  التاريخي  الر�سد  اال�ستدامة من خالل  قيا�ض تط�ر مفه�م  الفر�سية ومدى م�سداقيتها فقد مت  من 
وتط�ر عملية تخطيطها خالل القرن 20 وخا�سة منذ االأربعينيات واخلم�سينيات وحتى ال�قت الراهن. وقد اأمكن من خالل 
التحليل واملناق�سة ، حتديد م��سع الق�س�ر فى عملية التخطيط العمراين ، مما مهد ال�سبيل لل��س�ل ملدخل ميكن من خالله 
حتقيق اأق�سى درجات املرونة واال�ستدامة فى عمران املدينة بالقرن 21 كنتيجة رئي�سية تتبعها عدة ت��سيات هامة لتحقيق 

ال��س�ل لكفاءة عالية فى تطبيق املدخل املقرتح .      
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التخطيط امل�ستدام كمدخل مل�اجهة املتغريات املت�سارعة 
يف مدينة القرن 21 – ) درا�سة حالة مدينة الريا�ض (

1- املدخل التمهيدي: املفه�م واالإ�سكالية والفر�سية.

1-1 قيم ال�ستدامة ومفهوم املدن امل�ستدامة
تعرف اال�ستدامة ) Sustainability ( عامة بالقدرة على احلفاظ على حالة اأو عملية معينة ، وهى ت�ستخدم فى 
ال�قت الراهن ب�س���كل متكرر بربطها باملنظ�مات احلي�ية واالإن�س���انية . وميكن تعريفها م���ن وجهة النظر االإيك�ل�جية 
: بق���درة املنظ�م���ة احلي�ي���ة على املحافظة على نظامه���ا االإيك�ل�جي ووظائفه���ا وعلى تن�عها البي�ل�ج���ي  واإنتاجيتها  
للم�س���تقبل )19( . وق���د حت�ل مفه�م » اال�س���تدامة » اإىل م�س���طلح �س���ديد التعقي���د بحيث ميكن تطبيق���ه على كل اأوجه 
احلي���اة عل���ى االأر�ض، فه� ي�س���تخدم فى االأنظمة البي�ل�جية التى تعي�ض فى امل�س���تنقعات اأو ال���رباري و الغابات ، مثلما 
ي�س���تخدم للتعبري عن املنظ�مات االإن�س���انية املتباينة مثل : القرى االإيك�ل�جية والبلديات االإيك�ل�جية واملدن امل�ستدامة 
، كما ي�س���تخدم للتعبري عن منظ�مات االأن�س���طة االإن�سانية  مثل الزراعة امل�س���تدامة والعمارة امل�ستدامة وغريها . وقد 
بداأت ترتبط فكرة اال�س���تدامة االإن�س���انية منذ الثمانينيات باملجاالت االقت�سادية واالجتماعية والبيئية، و عرفت جلنة 
بروندتالند عام1989 )25( املفه�م االأكرث �سي�عا عن اال�ستدامة ، باأنها م�اجهة االحتياجات احلالية بدون التاأثري على 
قدرة االأجيال امل�س���تقبلية فى احل�س����ل على احتياجاتها. كما عرفت اال�س���تدامة عام1991 )16( باأنها  حت�س���ني اأح�ال 
احلياة االإن�سانية ، مع مراعاة العي�ض فى اإطار الطاقة اال�ستيعابية للمنظ�مات االيك�ل�جية املحيطة ، وتق�م اال�ستدامة 
على ثالثة اأركان رئي�سة هي الن�احي االجتماعية واالقت�سادية والبيئية ومن خالل تلك االأركان تتحدد القيم االأ�سا�سية 

لال�ستدامة )Adams, W.M 2006.( كما يلي:
1- العدالة االجتماعية االقت�سادية .

2- القابلية للتطبيق من الناحية االقت�سادية البيئية .
3- القدرة على التحمل من الناحية االجتماعية البيئية .

فالقيم تعترب الهدف االأ�س���مى لال�س���تدامة حيث عرفت باأنها “ح�ار ح�ل القيم”  ، كما حدد  » د�س���ت�ر االأر�ض » 
)21( القيم االأ�سا�س���ية التى يجب اأن ي�س���عى اإليه���ا املجتمع الدويل وهى : احرتام الطبيع���ة ، واحلق�ق املدنية ، والعدالة 

االقت�س���ادية ، وثقافة ال�س���الم . وعليه فيجب على �س���كان االأر�ض اإعالن م�س�ؤولياتهم جتاه االآخر وجتاه املجتمع االأكرب 
وجتاه االأجيال القادمة .  ومنذ نهايات القرن 20 زادت اأهمية املبادرات التى ت�س���عى لتحقيق قيم اال�س���تدامة و ظهرت 
مفاهيم جديدة تهدف لتحقيق تلك القيم )Costanza R. 2003( كالتكن�ل�جيا البيئية واالقت�س���اديات االإيك�ل�جية 
، كم���ا انت�س���رت فى جمال التخطيط والت�س���ميم العمراين مفاهيم مث���ل النم� الذكي و العمران اجلديد ، و الب�س���مة 
االإيك�ل�جي���ة ، ومبادئ الت�س���ميم االأخ�س���ر واملدن امل�س���تدامة وغريها. وقد ع���رف ) Wheeler ,S. 1998( التنمية 
العمرانية امل�ستدامة باأنها ما ي�ؤدى لتح�سني حالة املدن االإجتماعية وااليك�ل�جية على املدى البعيد. وذهب فى ذلك ل��سع 
اإطارا ي�ساعد على ال��س�ل للمدينة امل�ستدامة  ، وي�سمل  اأن تك�ن مدجمة  وذات كفاءة فى ت�زيع ا�ستعماالت االأرا�سي ، 
قليلة االعتماد على ال�سيارة رغم �سه�لة ال��س�ل جلميع اأجزاءها ، حتقق الكفاءة فى ا�ستغالل امل�ارد املتاحة ، حمدودة 
التل����ث واملخلفات ، وحتافظ على املنظ�مة الطبيعية املحيطة ، وحتت�ى على اإ�س���كان وبيئة معي�س���ية جيدة ، ومنظ�مة 
ايك�ل�جيا اجتماعية �س���حية ، واقت�س���اديات م�س���تدامة ، وتفاعل و�س���راكة جمتمعية ، وحمافظة على الثقافة املحلية.

 1-2 اإ�سكالية البحث:
ال�سك اأن م�جات رد الفعل التى ظهرت فى نهايات القرن 20 جتاه خمططات ا�ستعماالت االأرا�سي اجلامدة وفكر 
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التخطي���ط ال�س���امل ) Comprehensive Planning (  ، والت���ي متثل���ت فى التيارات احلديثة واالأفكار  وال�س���عارات 
التى ترفعها اأغلب املدار�ض التخطيطية ح�ل اإ�س���باغ ال�س���فة االإن�س���انية على املدينة اأو بناء مدن �س���ديقة للم�س���اة  اأو 
مدن بدون �س���يارات اأو مدن خ�س���راء ، اأو عمران جديد ، اأو مدن اإيك�ل�جية اأو ع�س����ية اأو غري ذلك . باالإ�سافة الأفكار 
اال�ستدامة  ، ودع�ات املحافظة على البيئة ، وزيادة االهتمام بدرا�سات التاأثري البيئي للحد من االآثار ال�سلبية العديدة 
التى اأدت اإليها اأ�س���كال التنمية العمرانية املعا�س���رة ، تعك�ض كلها فكرة رئي�س���ية وحمددة وهى ق�س����ر اأدوات ومناهج 
التخطيط ال�س���ائدة خالل القرن ال�س���ابق باأكمله . والرا�سد لتلك التط�رات يالحظ اأن هناك ق�سيتني اأ�سا�سيتني تدور 
ح�لهم���ا كاف���ة اأفكار التط�ي���ر املنهجي التى يطرحها املفك���رون وهما : دعم وزيادة  البعد االإن�س���اين وجماالت االإبداع 
الف���ردي واملجتمعي على م�س���ت�ى املدين���ة ، وحترير مناهج التخطيط العمراين من ال�س���يطرة والت�س���لط واجلم�د فى 
اتخاذ القرارات  . لذا فامل�سكلة التي ت�اجه التخطيط العمراين للمدينة فى القرن 21من وجهة نظر البحث تتمثل فى 

حتديني رئي�سيني هما :
· تغري مفه�م الزمن فى ع�سر احل�سارة الرقمية : فاملدى الزمني الأي روؤية تخطيطية يف ع�سر ما قبل ال�سناعة 
كان ممتدا ملئات االأع�ام ، نتيجة لثبات �سكل النم� العمراين للمجتمعات التقليدية ، وفى ع�سر ال�سناعة تقل�ض املدى 
الزمني للروؤى التخطيطية لفرتة 25 عاما ، بينما ت�س���هد املدن فى الع�س���ر الراهن حالة من التغري امل�س���تدام فى �سكل 

واأمناط النم� العمراين بحيث اأ�سبح التغري حالة ثابتة ويحدث ب�سكل �سبه �سن�ي فى بع�ض االأحيان.
· تغري مفه�م ا�س���تعماالت االرا�س���ى ف���ى املدينة من حالة التجان����ض )Homogeneity (ال�س���ائدة فى القرن 20 
اإىل حال���ة م���ن التباين والتن�ع ) Heterogeneity ( املرغ�ب لتحقيق احلي�ية ف���ى احلياة االجتماعية للمدينة ، مما 

ي�ستحيل معه تثبيت خمططات ا�ستعماالت اأرا�سى املدن لفرتات بعيدة املدى .
والتحديات ال�سابقة ترتبط ب�سكل اأ�سا�سي بق�سية منهج واأدوات التخطيط امل�ستخدمة ،  لذلك يناق�ض البحث ق�سية 
التحكم وال�س���بط يف اإدارة عملية التنمية العمرانية  )Governance( وتاأثريها على قيم اال�س���تدامة يف مدينة القرن 
21 ،  وكيفية تط�ير عملية ال�س���بط  بحيث تتيح اعلي فر�ض التفاعل املجتمعي والبيئي مع املنتج العمراين امل�س���تهدف 

ومبا يحقق اأق�سي خيارات وقيم اال�ستدامة املن�س�دة . 

1-3 فر�سية البحث: 
ال�س���ك اأن الع�س���ر احلديث وم���ع بدايات القرن 21 وبال جدال ه� ع�س���ر اجل�دة واالإب���داع والرتكيز على الن�عية  
وهى من القيم االأ�سا�س���ية لال�س���تدامة التى ت�ستهدفها كل الفئات املخت�سة ب�س�ؤون التنمية ، فى حني �سيطرت الق�سايا 
الكمية على الع�سر ال�سناعي الذي ات�سم باملادية والالاإن�سانية وعدم اال�ستدامة . ويطرح البحث فر�سية اإنه ال ميكن 
حتقيق قيم اال�س���تدامة فى املجتمعات العمرانية فقط من خالل تاأ�س���يل تلك القيم فى النم�ذج العمراين الذي ي�سعى 
لتحقيقه املخطط العمراين ، واإمنا يتطلب اأي�س���ا النظر لعملية التخطيط باعتبارها اأداة لتهيئة البيئة العمرانية للنم� 
االإن�س���اين الطبيعي ، مثلها يف ذلك مثل كافة املنظ�مات االيك�ل�جية الطبيعية ، واأن ال�س���بيل لذلك ال ميكن حتقيقه اإال 
 Sustainable and open-ended(  من خالل تط�ير عملية التخطيط العمراين لت�سبح اآلية م�ستدامة وغري منتهية
process( وق���د ظهرت احلاجة لذلك املنهج فى الع�س���ر الراهن نتيجة لتزايد احلاجة لتحقيق اال�س���تدامة فى املدن 
و لظه�ر املتغريات املت�س���ارعة التى ت�س���هدها املدن فى ع�س���ر املعل�ماتية ، على عك�ض حالة الثبات الن�س���بي ملجتمعات 

الع�سر ال�سناعي ، وحالة الثبات واال�ستقرار املطلق ملجتمعات الع�سر الزراعي . 
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التخطيط امل�ستدام كمدخل مل�اجهة املتغريات املت�سارعة 
يف مدينة القرن 21 – ) درا�سة حالة مدينة الريا�ض (

واملنهج الذي يتناوله البحث لقيا�ض �سحة الفر�سية يبداأ  بر�سد االآليات التى حققت قيم اال�ستدامة فى املدن التقليدية 
، واالجتاه���ات والتقنيات احلديثة والتي ميكن من خاللها حماكاة عملية بناء املدن التقليدية لتحقيق قيم اال�س���تدامة 
امل�ستهدفة فى مدينة القرن 21 . ويتناول بعد ذلك ر�سد وتقييم جتارب التخطيط العمراين التى مرت على مدينة الريا�ض 
خالل اخلم�س����ن عاما ال�س���ابقة ، باعتبارها من�ذجا مثاليا للتاأكد من مدي مالئمة الطرح املقدم فى ال�رقة البحثية ، 
ملا �سهدته الريا�ض من �سرعة فى النم� وتعدد وتكرار التجارب التخطيطية التي مرت بها املدينة ، وخا�سة منذ اإعداد 
خمطط دوك�سياد�ض فى عام 1973 وحتى مرحلة التخطيط اال�سرتاتيجي التى ت�سهدها املدينة فى العقد االأخري . ومن 
خالل مناق�سة الفر�سية املطروحة وال�سلبيات التى واجهت عملية التخطيط العمراين فى القرن 20 ، ينتهي البحث اإىل 
�سياغة اإطار عال املرونة ت�ستدمي فيه عملية التخطيط وتت�سارك فى �سياغته كل االأطراف امل�سئ�لة عن تنمية املدينة .  

2- قيم اال�ستدامة فى من� املجتمعات التقليدية 
متي���زت عملية من� و”لي�ض تنمية”  املدينة التقليدية  باإدم���اج عملية التخطيط والتنفيذ يف عملية اخللق واالبتكار 
واالإبداع االإن�س���اين الي�م���ي مما كان له اأبلغ االأثر يف االرتقاء بعمران املدينة وطابعه���ا الفريد النابع من الروح املحلية 
الكامنة ، فارتقت عملية التخطيط العمراين املكتبي ثنائية االأبعاد “وليد القرن الع�سرين” اإيل مرتبة الت�سكيل العمراين 
ال�اقع���ي ثالث���ي االأبع���اد يف الفراغ والذى اإرجتلته ب�س���كل اإبداعي اأغلب احل�س���ارات . وقد اأدي ذل���ك اإيل ن�عا ما من 
“اال�ستدامة التخطيطية” من خالل ا�ستغراق عملية التخطيط باملدينة التقليدية لفرتة زمنية تكاد ت�ساوي نف�ض فرتة 
بناء املدينة وتت�ازي معها ، مما اأعطي للبنائني “ولي�ض املخططني” الفر�سة واال�ستمرارية وكامل احلرية يف اإيجاد حل�ل 
للم�س���كالت التخطيطية على الطبيعة وكل منها مبفردها وفى ال�قت املالئم ، وذلك من خالل ا�ستدامة عملية املتابعة 
واملراقبة واملعاي�سة واخللق واالإبداع يف اإطار الن�سيج الع�س�ي العام للمدينة .  وبالرغم من اأن تخطيط املدينة التقليدية 
مل يكن يتم دفعة واحدة بكافة اأنحاء املدينة يف �س�رة خمطط عام اأو “ م�سقط �سامل كبري “ كما كان يحدث يف املدينة 
االإغريقية اأو الرومانية اأو الباروكية ، اإال اأن املبداأ الذي حكم ذلك النم� ووحده ع�س�يا كان مبنيا علي اإيجاد ن�عا ما من 
الت�ازنات  بني �س���رورات وقي�د وث�ابت امل�سلحة العامة  للمجتمع  والتحررية االإبداعية الذاتية لالأفراد واملجم�عات .  
وعالوة على ذلك فاإن افتقار اأغلب اأ�س���كال التنمية العمرانية فى القرن )20( لقيم اال�س���تدامة ، كان  نتيجة للميل 
املطل���ق للعقالنية الزائدة واملجردة ونتيجة خلل� تل���ك التجارب التنم�ية من العمق الروحي الكامن فى االأعمال الفنية 
رفيعة امل�س���ت�ى ، والذى نتج عن مبداأ الف�س���ل التام بني ا�س���تعماالت االأرا�س���ي كما اأكدت على ذلك چني چاك�ب منذ 
نح� ن�س���ف قرن )Jacobs,J.1961(. وتلك الفكرة عرب عنها  لي�ن  كرير )Krier L., 1998 ( - فى بالغة مقارنة 
و �س���خرية مقاربة ومبالغة - حينما و�س���ف املجاورة ال�سكنية  باملدينة االأوروبية التقليدية  ،  باأنها كانت  تبدو » كقطعة 
من فطرية البيتزا«  �سكل ) 1 ( ، فقد كانت هى اجلزء الذي ميثل ويح�ى كافة املك�نات واخل�سائ�ض االأ�سا�سية للكل 
، وعلى النقي�ض منها جاء التخطيط العمراين فى القرن الع�سرين بفكرة الف�سل التام بني اال�ستعماالت طبقا لق�اعد 
تخطيط املناطق  )Zoning( ، مما يحاكى ف�س���ل كل مك�نات البيتزا عن بع�س���ها ، ليحمل الناجت من تلك العملية كل 
عنا�س���ر و مك�نات البيتزا ، ولكنها لي�س���ت ببيتزا ، الأنها مل حتاكى الطريقة ال�س���حرية خللط ومزج املك�نات على نار 
 Bess Ph.,( هادئة لتاأخذ املذاق اخلا�ض واملميز للبيتزا ! و من اأبرز قيم اال�س���تدامة التي ت�س���منها العمران التقليدي
2003( هى احلجم االإن�س���اين لل�حدة التخطيطية والذى حتدد مب�س���افة �سري »ن�سف ميل« وزمن �سري »ع�سرة دقائق« 

وم�سطح »150:120 اأكر« مع اخللط يف ا�ستعماالت االأرا�سي و�سيادة العمران منخف�ض االرتفاع .
وبالن�سبة للمدينة العربية فقد حددت العديد من الدرا�سات جمم�عة من اخل�سائ�ض العمرانية والتي اأعطت



م�ؤمتر التقنية واال�ستدامة يف العمران
675

د.حم�سن �سالح الدين ي��سف

�سكل ) 1 ( ت�سبيه لي�ن كرير للمدينة التقليدية بفطرية البيتزا

للمجتمع التقليدي باملدن العربية خ�س��سيته وا�ستدامته ، ولعل اأبرزها مايلى ) اأكرب،2005(:
· اال�ستقاللية فى اإدارة ال�س�ؤون املحلية.

· الع�س�ية فى النم� النابع من البيئة واالإملام باأح�ال املجتمع.
· التكاتف االجتماعي فى بناء امل�سكن على اختالف دخل االأ�سرة.

· امللكية التقليدية لالأرا�سي باعتبارها م�رد اإجتماعى . 
· احل�ض اجلماعي بامل�س�ؤولية نح� ت�فري اخلدمات واملرافق .

وقد كان لتنامي ظاهرة التح�سر وانت�سار و�سعبية ال�سيارات اخلا�سة منذ اأوائل القرن املا�سي اأبلغ االأثر فى ت�جيه 
التخطيط العمراين  للمدن نح� حالة من ال�س���يطرة وال�س���بط الزائد ملراعاة �س����ابط  وق�انني ومعايري ت�سهيل حركة 
ال�سيارة  �  كاأحجام وكثافات املرور وعرو�ض الطرق وم�ست�ياتها وغري ذلك �  مما جمد التخطيط العمراين  وح�له اإىل 
عملية جتزيء م�دي�لية منطية وق�لبة لكل مفردات العمران بدءا من الف�سل التام بني ا�ستعماالت االرا�سى ، ومرورا 
بتحديد نطاقات ثابتة لكافة العنا�سر و اخلدمات ، وتنميط �سكل الن�سيج العمراين وت�حيد ق�انني واأ�سكال وم�ا�سفات  
املباين وغري ذلك ، عالوة على اجله�د التى بذلت  فقط الإيجاد حل�ل منطقية وعلمية وح�سابية لكافة امل�سكالت الكمية 
دون الن�عية باملدن . وحت�ل فكر وممار�سة التخطيط العمراين اإىل ن�عا ما من الغل� والت�سلطية  الهادفة ل��سع ق�الب 
وق�انني تنظيمية مفرو�س���ة وثابتة  اأو ق�اعد اأكادميية  جامدة  تتحكم فى عمليات التنمية العمرانية بكافة م�س���ت�ياتها 
واأ�سكالها وتفا�سيلها . واأ�سبح التخطيط العمراين اجليد فى القرن املا�سي ه� ما يلتزم بكل الق�اعد والق�انني واملعايري 
املادية ،  وذلك دون النظر الأي ع�امل اإن�س���انية �س���رورية ملمار�سة احلياة الطبيعية امل�ستدامة للمجتمع االإن�ساين . مما 

يتطلب �سرورة البحث عن اأ�ساليب وتقنيات جديدة ميكن من خاللها حتقيق قيم اال�ستدامة امل�ستهدفة. 

  3-  قيم اال�ستدامة فى التيارات التخطيطية والت�سميمية املعا�سرة .

3-1 الجتاهات احلديثة فى اأمناط العمران :
 ال�سك اأن االجتاهات احلديثة فى اأمناط العمران ، والتي بداأت تظهر مع نهايات القرن 20 حت�ى العديد من  قيم 

اال�ستدامة ، ولعل من اأبرز تلك االجتاهات كل من اجتاه النم� الذكي والعمران اجلديد كما يت�سح فيما يلي :
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: ) Smart Growth ( 3-1-1 النمو الذكي
 ه� نظرية للتخطيط والنقل احل�سري و تهدف لرتكيز النم� فى مراكز املدن للحد من االمتدادات الع�س�ائية ، وه� 
يت�سمن العديد من قيم اال�ستدامة حيث يدع� للتنمية املدجمة وامل�جهة للنقل العام )TOD ( ، وا�ستعماالت االأرا�سي 
املختلطة  والتي تراعى امل�س���اة والدراجات والتن�ع فى اخليارات ال�س���كنية. وه� يراعى قيم اال�ستدامة بعيدة املدى من 
خالل االعتبارات االإقليمية التى ي�سعى لتحقيقها من خالل حت�يل تيارات النم� املنت�سر فى اأطراف املدن وتركيزه فى 
مراكز املدن . ومن اأبرز اأهدافه حتقيق احل�ض املجتمعي واملكاين املتفرد ، وت��س���يع خيارات النقل والعمالة وال�س���كن، 
مع عدالة ت�زيع التكلفة واالأرباح التنم�ية، و املحافظة على امل�س���ادر الطبيعية والثقافية ودعمها، عالوة على حت�س���ني 

ال�سحة العامة للمجتمع ، وتتلخ�ض مبادئ اال�ستدامة االأ�سا�سية التى يق�م عليها فكر النم� الذكي فيما يلي )20( :
· اخللط فى ا�ستعماالت االأرا�سي .

· اال�ستفادة من جتميع املباين فى الت�سميم .
· خلق خيارات متعددة الأمناط االإ�سكان .

· خلق جماورات �سكنية ت�سجع حركة امل�ساة.
· ت�سجيع خلق جمتمعات جذابة وذات ه�ية.

· حماية ال�ساحات واملناطق الطبيعية واحل�سا�سة.
· احلفاظ على املجتمعات املحلية والقائمة .

· ت�فري تن�ع عايل فى خيارات و�سائل النقل .
· اأن تك�ن قرارات التنمية فيها عدالة ومت�قعة ومربحة.

· ت�سجيع امل�ساركة بني املجتمع واجلهات الر�سمية فى التنمية.

: ) New Urbanism ( 3- 1-2 العمران اجلديد
وه� حركة ت�س���ميم عمراين ظهرت فى ال�اليات املتحدة االأمريكية فى بدايات الثمانينيات من القرن 20، وكانت 
تهدف اإىل اإ�سالح حالة التنمية العقارية ، وتعترب اإعادة اكت�ساف لقيم اال�ستدامة التى ميزت العمران التقليدي ، ووفقا 
الأبرز م�ؤ�س�سي احلركة )Duany, A. & Zyberk, P.2003 ( فاإن ج�هر فكرة احلركة يق�م على ت�سميم املجاورات 

ال�سكنية والتي يراعى فيها مبادئ اال�ستدامة االأ�سا�سية التالية: 
· اأن ت�سم مركزا وا�سحا ك�ساحة رئي�سية، ويت�سل به حمطة للنقل العام 

· ال تزيد م�سافة ال�سري من اأغلب امل�ساكن اإىل املركز عن خم�سة دقائق ، اأو 400مرت
· حت�ى تن�ع فى اأمناط امل�ساكن ، بحيث يجد جميع طبقات املجتمع �سكن مالئم لهم

· اأن يحيط باملجاورة متاجر كافية لت�فري كافة االحتياجات الي�مية واالأ�سب�عية لل�سكان
· ي�سم امل�سكن ملحق �سغري فى الفناء اخللفي ، بحيث ميكن تاأجريه اتخاذه كمكتب اأو ور�سة لالإعمال احلرفية 

· وج�د مدر�سة ابتدائية بحيث ي�سهل لكل االأطفال ال��س�ل اإليها �سريا على االأقدام
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·  وج�د ملعب ي�سهل ال��س�ل اإليه من جميع امل�ساكن 
· تت�سل ال�س�ارع ال�سكنية مبا ي�سمح بتعدد اأ�سكال احلركة داخل املجاورة وخارجها

· اأن تك�ن ال�س����ارع �س���يقة ن�سبيا ومظللة ب�سف�ف من االأ�سجار، مما يقلل من �س���رعة املرور، ويخلق بيئة مالئمة 
للم�ساة والعجل

· يتم ت�سميم ال�ساحات بحيث ت�سكل املباين املحيطة بها فراغ ح�سري اأو غرفة خارجية
· ال ت�اجه اجلراچات وم�اقف ال�سيارات ال�س�ارع ، واإمنا تقع خلف املباين وامل�ساكن 

· تخ�س����ض امل�اقع البارزة فى نهايات ال�س�ارع اأو فى ال�ساحة املركزية للخدمات ، وللقاءات املجتمعية واخلدمات 
التعليمية والدينية و الثقافية

· يتم اإدارة املجاورة اإدارة ذاتية، وتت�ىل جهة ر�سمية �سئ�ن ال�سيانة واالأمن

3- 2 الجتاهات احلديثة فى و�سائل وتقنيات التخطيط
3-2-1 التخطيط ال�سرتاتيجي للموؤ�س�سات كاأداة لتخطيط املدن امل�ستدامة :

 يتميز التخطيط االإ�سرتاتيجي ب�جه عام بطبيعته الديناميكية املت�ا�سلة ، وقد ظهر فى اإدارة ال�سركات وامل�ؤ�س�سات 
الكربى ، بحيث يتم الرتكيز فيه علي عملية و�سع اال�سرتاتيجيات واتخاذ القرارات االإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة من خالل 
عملية التحليل االإ�س���رتاتيجي )SWOT analysis(  " بتحديد نقاط الق�ة وال�س���عف داخل امل�ؤ�س�س���ة ، وا�ست�س���فاف 
الفر�ض واملخاطر التناف�سية خارج امل�ؤ�س�سة “ ، وي�ستخدم فيه اأي�سا حتليل )PEST analysis( " اأو حتليل التاأثريات 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية  والتكن�ل�جيا على منتجات امل�ؤ�س�سة “. وه� يعنى بالروؤى امل�ستقبلية والتي ترتتب 
على اإجابة ثالثة اأ�س���ئلة رئي�س���ية هى : ماذا نفعل ؟ ، وملن ؟ و كيف ميكن اأن نتميز ؟ و فى اأغلب امل�ؤ�س�س���ات تتبع تلك 
الروؤية لفرتات ترتاوح بني 1: 3 اأع�ام وقد ت�س���ل لفرتة خم�س���ة �سن�ات. فلتحديد م�سري امل�ؤ�س�سة ، فاإنها حتتاج ملعرفة 
اأين تقع االآن ؟ وحتدد اإىل اأين تريد اأن تك�ن، وكيف �ست�س���ل لتلك الغاية ؟ وما ينتج عن تلك العملية ه� ما يطلق عليه 
 )Mission( واملهمة )Vision( وه� يق�م على حتديد ثالثة عنا�سر رئي�سية هى الروؤية .)املخطط اال�سرتاتيجي " )10"
 .)7( ) Draw-See-Think( وق���د تتم العملية من خالل ر�س���م اخلطة والنظر فيها ثم التفك���ر ، )Values( والقي���م

3-2-2 التخطيط ال�سرتاتيجي للمدن كمدخل لتحقيق ال�ستدامة : 
تط����رت عمليات التخطي���ط وبرامج التنمية فى نهايات الق���رن نح� املرونة واحلرية فى اتخ���اذ القرارات ، وذلك 
على النقي�ض من البدايات الت�س���لطية للتخطيط ال�س���امل اأوائل القرن الع�سرين ، وكانت قد ا�ستهلت فى بدايات القرن 
بامل�س���قط الهند�س���ي الكبري  ، ثم تط����رت نح� فكر التخطيط ال�س���امل  اأو املخطط العام  اجلام���د ، والذى تط�ر عنه 
املخطط الهيكلي  لزيادة درجة املرونة والتحرر ، ثم جاء التخطيط االإ�سرتاتيجي  متعدد ال�سيناري�هات ليف�سح املجال 
لتحقي���ق درجات عالية من املرونة واحلرية فى اتخاذ القرارات التخطيطية و�س���ياغة برام���ج التنمية العمرانية . كما 
ظهر التخطيط العمراين اال�سرتاتيجي »Strategic Urban Planning(  »SUP  ( بهدف حتديد النم�ذج العمراين 
االأمثل للمدينة ، والعمل لتحقيق ذلك الهدف من خالل تن�س���يق اجله�د الر�س���مية واخلا�س���ة ، بالت�اوؤم مع املتغريات 
امل�س���تحدثة ومبا يحقق مبادئ اال�س���تدامة من خالل التح�سني الدائم للظروف املعي�سية للمجتمع )11( .  وقد بداأ ظه�ره 
فى نهايات القرن 20 وخا�س���ة عند تطبيقه على مدينة �س���ان فران�سي�سك� 82: 1984 للتعامل مع االأزمات التى ت�اجهها 
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املدينة. وتعترب اأ�س���بانيا من ابرز الدول التى تتبني هذه املنهجية فى نح� مائة بلدية ، كن�ع من و�س���ائل امل�س���اركة بني 
 "SEA« القط���اع الع���ام واخلا����ض )9( . كما ظهرت يف االحتاد االأوروبي من���ذ 1990 اآلية التقييم البيئي اال�س���رتاتيجي
)Strategic Environmental Assessment( وه���ي عملي���ة دم���ج االعتب���ارات البيئي���ة فى ال�سيا�س���ات واخلطط 

والربامج ، لتحقيق اأهداف اال�ستدامة فى التخطيط للتنمية )14(
3-2-3 التقنيات احلديثة كاأداة لتخطيط املدن امل�س���تدامة : ال �سك اأن تط�ر التقنيات احلديثة فى االإدارة واتخاذ 
القرارات ،  وفرت فر�سا هائلة لعمليات تاأ�سي�ض ق�اعد البيانات واملعل�مات وربطها باخلرائط الرقمية من خالل نظم 
املعل�مات اجلغرافية  " GIS"  ، ونظم املعل�مات االإدارية " MIS" ، واأ�سبحت تلك ال��سائط و�سيلة لالت�سال والتحليل 
والتط�ير ،  كما �سهلت و�سائل اال�ست�سعار عن بعد  وخرائط )Google Earth( ، عمليات متابعة ومراقبة ور�سد املتغريات 
العمرانية ، وظهرت كذلك تقنية )Mash Ups ( وهى دمج ال��سائط الب�سرية وال�سمعية كاالأفالم وال�س�ر والر�س�م 
املتحركة وغريها باخلرائط واملعل�مات والبيانات . و مع تط�ر تقنيات االنرتنت وانت�س���ار ا�س���تخدام احلا�س���ب االآيل ، 
اأ�سبحت هناك الفر�سة متاحة لتح�ل عملية اتخاذ القرارات فى ق�سايا التخطيط العمراين من حالة ال�سك�ن واجلم�د 
والفردية وال�قتية التي �سادت فى القرن 20 اإيل حالة عالية املرونة والديناميكية واال�ستدامة ، ومن قرارات فردية ملجم�عة 
من املتخ�س�سني ، اإيل اإمكانية امل�ساركة املجتمعية فى اتخاذ القرارات ب�س�رة دائمة ، ومن اللحظية فى عملية اتخاذ 
القرارات ، اإيل ا�س���تدامة وت�ا�س���ل عملية اتخاذ القرارات واملراقبة والتحليل والتقييم واملحا�سبة والتط�ير امل�ستدام . 

4- قيم اال�ستدامة فى املخططات املعا�سرة ) حالة مدينة الريا�ص ( 

4-1 تطور مدينة الريا�ض من التقليدية للمعا�سرة ) املبارك، 1998 (: 
 ترج���ع ن�س���اأة الريا����ض القدمية لعام 1824 عندما اخت���ريت كمقر للحكم، وقد تط�رت على ي���د امللك عبد العزيز 
رحمه اهلل منذ عام 1902 لتماثل املدن العربية التقليدية، من حيث ا�س���تمالها على م�س���جد جامع وق�سر للحكم و�س�ق 
ومب���ان �س���كنية.  وكانت تتك�ن من �س���بعة » حل���ل »  ) اأو اأحياء ( ، تعك����ض كل منها اخل�س���ائ�ض الثقافية للمجم�عات 
املتجان�سة، والتي جتمعت فيها املنازل على اأفنية داخلية رحبة تعمل على دعم القيم  البيئية واالجتماعية والثقافية وفق 
الث�ابت الدينية واالأعراف والتقاليد . وقد قدرت م�س���احة املدينة فى عام 1919 بنح� 100 اأكر تقريبا ، كما قدر عدد 
�س���كانها بح�ايل 19 األف ن�س���مة . و نتيجة للنم� االقت�سادي وتزايد ا�سترياد ال�سيارات فى االأربعينيات واخلم�سينيات ، 
بداأ االجتاه نح� الالمركزية  العمرانية واالمتداد فى ال�س�احي ، وخا�سة عندما �سيد امللك عبد العزيز فى عام 1938 
جممع املربع كمركز للحكم واالإدارة ، مع ربط ال�ساحية امللكية اجلديدة بالبلدة القدمية بطريق مر�س�ف . ومع تزايد 
ا�س���تعمال ال�س���يارات بداأ الت��سع االأفقي للمدينة فى اإجتاهات خمتلفة من خالل ن�ي عمرانية هنا وهناك حددت منط 
و�سكل العمران لعدة عق�د تالية . وجاء جممع النا�سرية وقت اإن�ساءه كمقر �سكن للملك �سع�د ، نقلة جديدة فى النمط 
العمراين ال�س���ائد ، حيث ظهر فيه �س���بكة ال�س�ارع الف�س���يحة امل�ستقيمة و املتعامدة . وتلي ذلك فى عام 1953 تخطيط 
منطق���ة املل���ز كنم�ذج لالأحياء احلديثة ، ي�س���م الڤيالت ال�س���كنية ومبنى البلدية ومكتبة عام���ة وحمطة دفاع مدين ، 
ومدار�ض واأ�س�اق وخدمات ترويحية و�سحية ، واأطلق عليها حينئذ » الريا�ض اجلديدة ».  وقد اأتبع فى تخطيط منطقة 
امللز النمط ال�س���بكي املتعامد ووحدات تخطيطية م�س���تطيلة مب�سطح  5000 مرت مربع ، ق�سمت لقطع اأرا�سي م�ستطيلة 

بعر�ض 25 م واأط�ال متفاوتة ) 25 ، 37 ، 50 م ( .  
تلي ذلك  خمطط دوك�س���ياد�ض فى عام 1973 والذى ت�س���من تنمية �ساملة ال�ستعماالت االأر�سي والبنية االأ�سا�سية ، 
مع ت�طيد النمط ال�س���بكي كنم�ذج ل�س���بكة ال�س�ارع ، وتاأكيد الڤيال كنم�ذج لل�سكن املف�سل ، حتى اأ�سبحا �س�يا النمط 
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ال�س���ائد للتنمية العمرانية اجلديدة ، وقد تر�س���خ الت�سكيل التكراري للنم�ذجني ب�س���دور ل�ائح تنظيم االرتدادات . و 
تعترب تلك املرحلة بداية اخلروج عن مبادئ اال�س���تدامة ، حيث ذهب دوك�س���ياد�ض فى خمططه اإيل حد تغريب البيئة 
التقليدية ، بفر�س���ه نظما عمرانية مغايرة للقيم االجتماعية والثقافية لل�س���كان ، ومنافي���ة كذلك للمتطلبات املناخية 
والبيئي���ة ملدين���ة الريا�ض . وقد جاءت نظ���م حتديد املناطق والبناء الغربية بداية لفقدان اال�س���تدامة فى املدينة حيث 
عملت كاأداة لف�س���ل النا�ض عن بع�س���هم وت�س���نيفهم فى اأحياء �س���كنية ح�س���ب الدخل . ورغم اإعداد املخطط ليغطي 
احتياجات النم� حتى عام 2000 ، اإال اأن امل�ساربة على االأرا�سي ، اأدت لتنامي ظاهرة االأرا�سي البي�ساء املتخللة للكتلة 

العمرانية ، مما اأفقد املدينة ت�ا�سلها العمراين الذي ا�ستهرت به املدن التقليدية املدجمة .             

 4-2 تطور عملية التخطيط العمراين بالريا�ض 
مرت عملية تخطيط مدينة الريا�ض بعدة مراحل خالل القرن 20 ، )امل�سعبى ،1998( كما يت�سح فيما يلي:  

· مرحلـــة الأنظمـــة واللوائـــح املبكرة : وق���د بداأت اأوائل الثالثينيات امليالدية من القرن20 ب�س���دور جمم�عة من 
االأنظم���ة والل�ائح ، مثل نظام اأمانة العا�س���مة والبلديات عام 1937 والذى حدد مهام البلديات وم�س����ؤولياتها وخ�لها 

�سالحية و�سع االأنظمة العمرانية ونظم حتديد املناطق وا�سرتاطات البناء .
· مرحلة التخطيط ال�سبكي :  با�س���تحداث منط التخطيط ال�س���بكي لل�س����ارع وقطعة االأر�ض املربعة لل�س���كن مع 
االرتداد فيها من كافة االجتاهات ، وخا�سة فى منطقة امللز عام 1953 الإ�سكان م�ظفي الدولة املنق�لني من مكة للريا�ض.

· مرحلة املخطط الإر�سادي :  وقد بداأت بنهايات ال�ستينيات باالتفاق مع اال�ست�ساري الي�ناين دوك�سياد�ض الإعداد 
خمطط اإر�سادي للريا�ض ، والذى مت اعتماده فى عام 1973. وقام على التخطيط ال�سبكي ، والبل�كات ال�سكنية وقطع 

اأرا�سى الڤيالت واالرتدادات من كافة اجلهات .
· مرحلة املخططات الإقليمية : قامت الدولة بتاأ�سي�ض وكالة وزارة الداخلية ل�س�ؤون البلديات عام 1965 ملعاجلة 
ق�س���ايا اخلدمات البلدية التى جنمت عن النم� ال�س���ريع ، وقد اأ�س���تتبع ذلك التعاقد مع �س���ركات ا�ست�س���ارية الإعداد 

خمططات اإقليمية للمدن الرئي�سية ومنها الريا�ض .
· مرحلة المخططات التنفيذية للمناطق الحضرية : وجاءت بعد ا�س���تحداث وزارة ال�س����ؤون البلدية والقروية ، وحت�يل 
املديري���ة العام���ة للتخطيط العمراين اإىل وكالة ال�زارة لتخطيط املدن ، والتي قامت بالتعاون مع املكاتب اال�ست�س���ارية 

فى عام 1976باإعداد م�سروعات املخططات التنفيذية للمناطق احل�سرية الكربى ومنها مدينة الريا�ض .
· مرحلة حتديد النطاق العمراين : كلفت وزارة ال�س�ؤون البلدية والقروية فى عام 1986 باإجناز درا�سات حتديد 
النط���اق العم���راين ، بهدف معاجلة ق�س���ية الزح���ف العمراين خارج املدن وتزايد االرا�س���ى البي�س���اء )غري املنماة( 

املخدومة بال�سبكات داخل املدن مع �سع�بة خدمة النم� العمراين املتناثر خارج املدن ، وقد اأعتمد فى عام 1989 . 
· مرحلة املخطط ال�سرتاتيجي : وهى املرحلة االأخرية التى تتبناها الهيئة العليا لتط�ير الريا�ض ، لتحقيق روؤية 

متكاملة وم�ستقبلية لعا�سمة اململكة خالل 50 عاما قادمة .
كم���ا حل���ل ) لين�ض 1992( جت���ارب التخطيط العمراين الت���ى تناولت مدين���ة الريا�ض خالل الن�س���ف الثاين من 
الق���رن20 وفرتات اإع���داد املخططات ، ومدى النطاق الزمني لتاأثري تلك املخططات ، مما ي��س���ح تعدد وتن�ع وتكرار 

حماوالت التخطيط وتراكب الفرتات الزمنية لتلك املخططات كما يت�سح فى جدول ) 1 ( :
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التخطيط امل�ستدام كمدخل مل�اجهة املتغريات املت�سارعة 
يف مدينة القرن 21 – ) درا�سة حالة مدينة الريا�ض (

جدول )1( جتارب التخطيط العمراين فى الريا�ض خالل الن�سف الثاين من القرن  20
املدى الزمني لتاأثري املخطط فرتة االإعدادمراحل واأن�ع املخططات العمرانيةم
20 : 30 عاما10اأع�ام )58- 1968 (مرحلة املخططات الت�جيهية1
20 : 30عاما7 اأع�ام ) 68-1975 (مرحلة املخططات العامة2
5 اأع�ام10 اأع�ام ) 75-1985(مرحلة املخططات االإر�سادية3
30 عاماعامان ) 78- 1980(مرحلة اإ�سرتاتيجية اال�ستيطان4
30 عاما7 اأع�ام )85-1992(مرحلة االإ�سرتاتيجية ال�طنية5

�سكل )2(الروؤية امل�ستقبلية لتنمية مدينة الريا�ض

 4-3 قيم ال�ستدامة)4( فى املخطط الإ�سرتاتيجي للريا�ض 
تعت���رب مدين���ة الريا�ض واحدًة من اأ�س���رع مدن العامل من����ًا حيث يبلغ عدد �س���كانها ح�ايل اأربعة ماليني ون�س���ف 
امللي�ن ن�س���مة ومبعدل من� �س���كاين يبلغ 8% �س���ن�يًا 0 وت�س���ري الت�قعات باأن ي�سل عدد ال�س���كان اإىل 5‚10 ملي�ن ن�سمة 
يف ع���ام 1442ه���� 0 تبلغ م�س���احة نطاقها العمراين املق���رتح حتى عام 1442 ه� ح�ايل 2130 كيل� مرتًا مربعًا، وت�س���ل 
م�س���احتها املط�رة حاليًا اإىل ح�ايل 950 كيل� مرت مربع ، مما تطلب و�س���ع خمطط ا�س���رتاتيجي �س���امل ي�اكب النم� 
ال�س���ريع ويحقق احتياجات املدينة، ويك�ن مظلة رئي�س���ية للدرا�س���ات واخلطط واالأفكار والت�س����رات املتعلقة بتط�ير 
وتنمية مدينة الريا�ض خالل 50 عاما .  ولقد متت �سياغة الروؤية امل�ستقبلية  �سكل )2( فى �ستة عنا�سر متداخلة فيما 
بينها لت��س���ح تداخل تلك العنا�س���ر وعالقتها امل�س���تدامة ، بينما متثل عالقة االإن�سان بخالقه عز وجل وعالقته باأخيه 
االإن�سان وعالقته بالطبيعة العن�سر الذي يربط العنا�سر ال�ستة االأخرى ويحيط ذلك جميعا االإطار العام والذي يتمثل 

يف حتقيق مبداأ اال�ستدامة يف تخطيط وبناء مدينة امل�ستقبل وفق املبادئ االإ�سالمية. 
·  عا�سمـــة اململكـــة: مرك���ز دويل للم�ؤ�س�س���ات الدولية واالإ�س���المية واالإقليمية ال�سيا�س���ية واالقت�س���ادية... مركز 
وطني قيادي للم�ؤ�س�سات والهيئات ال�طنية االإدارية واالقت�سادية... تنمية ح�سرية من�ذجية يحتذي بها على امل�ست�ى 
ال�طني واالإقليمي يف جمال التخطيط اال�س���رتاتيجي والتنمية ال�س���املة... مركز وطني لل�ظائف وامل�ؤ�س�سات الثقافية 

والتاريخية... من�ذج عاملي للتنمية احل�سرية املعا�سرة لعا�سمة وطنية يف قلب ال�سحراء.
· مدينة اإن�سانيـة: مدينة ت�فر الفر�ض ال�ظيفية جلميع فئات املجتمع ، بحيث ت�سمل جميع امل�ست�يات االجتماعية 
و مبختل���ف اأجنا�س���هم ...  مدينة ت�فر م�س���ت�يات حياة مرتفعة لرفاهية جميع امل�اطن���ني... مدينة حتقق ت�فري فر�ض 
مت�س���اوية يف احل�س�ل على متطلبات العي�ض الرغيد، وامل�سكن املنا�س���ب واملرافق واخلدمات العامة واملنافع البيئية... 
مدينة تتيح  فر�ض االت�س���ال واالنتقال االآمن على جميع امل�س���ت�يات العمرانية ملختلف  فئات  املجتمع. .. مدينة حتقق 
لل�س���كان ال�س���المة واالأمن والتميز يف ذلك عامليًا... مدينة حتقق لل�س���كان حرية االختيار لالأمناط املعي�س���ية املنا�سبة 
)امل�قع، نظام البناء، البيئة العمرانية املنا�س���بة...الخ( �س���من القيم واالآداب االإ�س���المية...  مدينة تعك�ض امل�س���اركة 
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الفعالة لل�س���كان وحتفز م�س���ئ�ليتهم جتاه م�ا�س���يع التنمية يف االأحياء واملناطق العمرانية و ت�س���مح لل�س���كان بالتحكم 
ب�س����ؤون جمتمعهم ب�س����رة اكرب... مدينة متكن فئات املجتمع من التحقيق الذاتي الدائم بالن�س���بة للعمل و ال�س���المة 
و االآم���ن و اخلدم���ات و املراف���ق العامة و التط����ر الثقايف و الرتفيه... مدينة ت�س���جع على اإقامة عالقة اأف�س���ل ق�ة بني 
�سكانها وبيئتهم عن طريق ت�جيه التخطيط العمراين لت�سهيل ح�س�ل امل�اطنني على احتياجاتهم االأ�سا�سية من االأمن 
وال�سالمة واخل�س��سية واملرونة االجتماعية والرتفيهية وكذلك الن�احي اجلمالية... مدينة يتم تنظيم �سكلها العمراين 
مبا يتما�س���ى مع املبادئ االإ�س���المية التي تق�س���ي بت�حيد فئات املجتمع يف جمتمعات متما�سكة حتى ول� كانت متن�عة.

· واحــٌة معا�ســرة : ت�سخر الفر�ض املتاحة لتنمية عمرانية يف قلب ال�سحراء اأخذة يف االعتبار جميع املع�قات التي 
قد تعرت�ض ذلك... تفعيل اأحدث االأنظمة واال�سرتاطات البيئية لتحقيق من� فعال و م�ؤثر قادرا علي  احلد من التاأثريات 
ال�س���لبية للتنمية على امل�س���ت�ى االإقليمي وال�طني... ت�سجيع اال�س���تثمار واالبتكار يف جماالت تقنيات الطاقة امل�ستدمية 
وا�ستخداماتها يف تنمية العا�سمة... حتقيق اأعلى امل�ست�يات يف الرت�سيد واالقت�ساد يف ا�ستهالك املياه واإعادة ا�ستعمالها 
من خالل تطبيق اأنظمة متط�رة يف جماالت نقل املياه، وا�ستخدامها وت�سريفها ومعاجلتها يف املدينة... حتقيق م�ست�يات 
مرتفعة يف تط�ير االأنظمة والتقنية البيئية وت�س���ديرها مما يحقق م�س���درًا ناميًا للدخل وفر�ض وظيفية ... خالية من 
التل����ث و�س���لبيات التط�ير البيئي احل�س���ري... تفعيل العالقة بني ال�س���كان وبيئتهم وت�فر الت�افق بني حياة ال�س���كان  
واأن�سطتهم واملكان الذي يعي�س�ن فيه، بطريقة حتمي وت�س�ن املق�مات ال�سحراوية الطبيعية و حتافظ على جمالها... 
حتدد متاما ال�ظائف واالأدوار واالأول�يات والروابط بني امل�ساكن واحلي واملدينة يف  بيئة عمرانية تلبي الغر�ض املن�س�د.

· مركٌز مالـي وجتاري : تنمية تت�افق وتتكامل مع ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات االقت�سادية والعمرانية على امل�ست�ى 
ال�طني واالإقليمي...اجتذاب املزيد من اال�ستثمارات اخلا�سة وم�سادر الت�ظيف من خالل ت�فري �سبكة متكاملة وحمدثة 
من اخلدمات واملرافق امل�ساندة ملركز مايل وجتاري دويل... ت�فري بيئة م�سجعة من االأنظمة والت�سريعات املرنة لدعم 
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض والت�ظيف... زيادة م�ستمرة وثابتة يف معدالت اال�ستثمار والت�ظيف يف جماالت اخلدمات املالية 
والتجارية... حفز فر�ض االختيار واملناف�سة للقطاع اخلا�ض يف حتديد طبيعة وم�اقع اال�ستثمار يف  التنمية والت�ظيف يف 
خمتلف مناطق املدينة... ت�ظيف ورفع م�ست�ى االإمكانيات املتاحة من امل�ارد الب�سرية ، و بخا�سة الق�ى العاملة ال�سع�دية.

· مدينـٌة جميلٌة : تعك�ض الثقافة االإ�سالمية املحلية وتط�ر الطابع وال�سخ�سية العمرانية التي تتنا�سب مع  عا�سمة 
اململكة ... املحافظة والتعامل مع املظاهر الطبيعية واخل�سائ�ض البيئية وتعرب عنها ... حتقق ان�سجام عمراين يت�سح 
من خالل ت�زيع متنا�س���ق وعملي ووظيفي للمناطق العمرانية وعنا�س���رها، ومبا ي�س���هل من قراءة وفهم املكان و�سه�لة 
االنتق���ال على امل�س���ت�يني املحلي واحل�س���ري... ت�فر التن����ع املكاين على امل�س���ت�يات العمرانية لالأن�س���طة االجتماعية 
واملنا�س���بات العام���ة واالحتف���االت، وجعلها من �س���من هيكل املدينة العم���راين وجزًء من حياة ال�س���كان... حتقق بيئة 
عمرانية جيدة من خالل ت�فري ممرات م�ساة اآمنة وحمببة ت�فر املناخ املنا�سب وتقلل من م�سببات االإزعاج )مثل الروؤية، 
ال�س��ساء، التل�ث(... تطبق اأف�سل م�ست�يات الت�سميم املعماري والعمراين يف ت�سميم االأماكن العامة واخلا�سة مبا 
يح�س���ن من مكانة العا�سمة... حتقق اال�ستمرارية والتن�ع يف الطرز املعمارية املحلية وت�ؤكد الرم�ز الثقافية والعنا�سر 
التاريخية يف البيئة املبنية على امل�س���ت�ى املعماري والعمراين )�سل�س���لة من الفراغات العامة ترتبط ب�س���بكة م�ساة اآمنة 
وجميلة( وت�ست�عب ما ي�ستجد من اجتاهات التنمية املعا�سرة كل ذلك يف تخطيط عمراين يحقق �سكاًل مرتابطًا عايل 
اجل�دة ... مدينة ذات بيئة عملية وجذابة ت�س���جع ال�س���كان على ت��سعة اأن�سطتهم خارج م�ساكنهم على م�ست�ى االأحياء 
واملدينة... مدينة يت�فر بها عدد كبري من االأماكن الرتفيهية يف �س�رة منتزهات عامة وحمميات طبيعية )وادي حنيفة(.
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التخطيط امل�ستدام كمدخل مل�اجهة املتغريات املت�سارعة 
يف مدينة القرن 21 – ) درا�سة حالة مدينة الريا�ض (

· مركـــز اإ�سعـــاع: رائ���دة يف املجاالت التعليمية وال�س���حية وعلى ات�س���ال ب�س���بكات عاملية لدعم البح���ث والتط�ير 
واالبتكار... ت�س���تثمر يف البحث العلمي والتقني واالبتكار يف جماالت الطاقة واملناطق ال�س���حراوية... تطبق مناذج يف 
الت�سميم والتخطيط والتنمية العمرانية التي جت�سد اأف�سل تطبيقات االإدارة البيئية با�ستخدام درا�سات مبتكرة حمليا 

يف جماالت الدرا�سات التقنية.

5- النتائج والت��سيات : نح� مدخل للتخطيط امل�ستدام 

5-1 املناق�سة 
كان تخطيط املدن حتى نهايات القرن 19 يركز على �س���كل املدينة وعمارتها واالأعمال الهند�س���ية للبلديات ، ومنذ 
تط�ر مفه�م التخطيط ال�س���امل يف بدايات القرن20 و حتى بدايات الت�س���عينيات من القرن 20 ، �س���يطرت على املهنة 
 Technocracy,( مناذج جامدة من املخططات العامة والهيكلية والتي ج�سدت مفاهيم التكن�قراطية والبريوقراطية
Bureaucracy ( فيم���ا ات�س���مت باجلم�د وال�س���م�لية )Comprehensiveness ( . و منذ بدايات الت�س���عينيات زاد 
 Participatory, transparency,( االهتمام باإدارة العمران وخا�سة فيما يتعلق مبفاهيم امل�ساركة وال�سفافية واملرونة
and flexibility ( عالوة على االأبعاد االإ�سرتاتيجية لعملية التنمية. واأخذت اإدارة العمران بدورها مكانة املخططات 
العامة والهيكلية التقليدية على امل�س���ت�يات الكبرية باملدن، مع زيادة دور املعماري وامل�س���مم العمراين فى امل�س���ت�يات 
التف�س���يلية .   وبالرغم من االإيجابيات التى كانت ت�س���عى لتحقيقها املخططات ال�س���املة من حيث ال�سيطرة وال�سبط 
لعملية النم� ، اإال اأنها ت�س���منت العديد من ال�س���لبيات التى تتطلب حتريرها من اجلم�د والت�سلط والنظرة الكلية الذي 
ت�سعى لتحقيقه ، ولعل من اأبرز �سلبيات عملية التخطيط التى اأمكن ر�سدها خالل القرن املا�سي والتي قللت من فر�ض 

اال�ستدامة  فى العمران مايلى :
1. عدم قدرة اأ�ساليب التخطيط ال�سائدة على تلبية احتياجات اال�ستدامة على م�ست�ي الت�سميم العمراين التف�سيلي 
، مل���ا حت�ي���ه الل�ائح التنظيمية من حتديد �س���ارم جلملة ا�س���تعماالت االأرا�س���ي  ، والتماثل فى حتدي���د اأحجام املباين 
وارتفاعاتها وطابعها ، بينما يتجه العامل منذ اأواخر القرن 20 نح� اخللط فى ا�ستعماالت االأرا�سي ، والتن�ع فى اأمناط 
املباين ، وزيادة درجة االت�س���الية  بني االأن�س���طة اأكرث منها لالنف�س���الية التى �س���يطرت على اأ�سكال التنمية فى القرن 
 ) Heterogeneity ( املا�سي . فاالجتاهات املعا�سرة لعملية اال�ستدامة ت�سعى فى اأغلبها لتحقيق اأعلى درجات التن�ع

بدال من التماثل والت�افق  ) Homogeneity ( الذي كانت تهدف اإليه املخططات ال�ساملة يف الع�سر املا�سي . 
2.اأدت املغاالة يف الت�س���ريعات والل�ائح حلدوث ن�عا من االإحباط والتثبيط لق�ى ال�س����ق وزيادة اأ�سعار االأرا�سي ، 
وكان تاأثريها ال�س���لبي �سبيها بندرة الت�س���ريعات والل�ائح والتي ت�ؤدي الحتكارات ال�س�ق املفت�ح ويرتتب عليها التده�ر 

امل�ستمر فى البيئة .
3.عدم قدرة الل�ائح التنظيمية للعمران على فر�ض النف�ذ الت�سريعي فى ال��س�ل لبيئة م�ستدامة واإن�سانية وجذابة 
وجميلة ، حيث تتعامل تلك الل�ائح ب�سكل افرتا�سي ومن خالل م�سطحات كبرية ن�سبيا ، وبطريقة ف�قية وبعيدة املدى ، 
يغلب عليها طابع كمي اأكرث منه  ن�عى ، وال�سك اأن تلك املح�سلة جاءت نتيجة لال�ستغراق فى النظر لعملية التخطيط 
العم���راين باعتباره���ا فق���ط عملية تبداأ من اأعلي اإيل اأ�س���فل  )Top- Down ( ، وه� االجتاه الذي يفر�س���ه اأ�س���ل�ب 
البحث عن  حل�ل للم�س���اكل الكمية  مثل ق�س���ايا النم� ال�س���كاين وت�فري امل�س���اكن واخلدمات واملرافق وو�س���ائل النقل 
وغريها . بينما ال ميكن حتقيق قيم اال�س���تدامة فى املجتمعات االإن�س���انية بدون النظ���ر لطبيعتها كمنظ�مة اإيك�ل�جية 
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) Ecosystem ( دائم���ة التفاع���ل والتح�ل و التح�ر، مما يتطلب الع�دة الآلية تخطيط وبناء املجتمعات التقليدية قبل 
الع�سر ال�سناعي والتي تزامنت فيها عملية عالج امل�سكالت البنائية مع م�ستجدات احلياة الي�مية للمجتمع ، وات�سمت 
عملية التخطيط بالنظر من اأ�سفل الأعلي  )Bottom-Up  ( ،  مما كان يرتتب عليه حتقيق قيم م�سافة  لكل مبادرة 
تنم�ية يحققها املجتمع ، ومبا يع�د بالنفع على حت�سني �س�رة البيئة املبنية ، وت�سميم امل�سارات والفراغات و املتنزهات 

وغريها فى �س�رة اإن�سانية اأكرث ت�ا�سال وا�ستدامة مع البيئة املحيطة. 
4. �سيطرة الفكر التخطيطي ثنائي االأبعاد ) Two Dimensional ( على �سياغة عملية تخطيط املدينة وت�سنيف 
وحتديد ا�س���تعماالت االرا�س���ى بها ، فى �س����رة حمدودة التن�ع فى اال�س���تخدامات وال�ظائف احل�سرية ، وه� االجتاه 
ال���ذي تناق�س���ه اأغلب التيارات التخطيطية املعا�س���رة الداعية ملبداأ اال�س���تدامة ، والتي ت�س���عى لتحقي���ق اأكرب قدر من 

التباين واخللط فى ا�ستعماالت االرا�سى . 
5.ظل دور املخطط العمراين فى القرن املا�سي دورا اأحاديا ، ي�سعى ل��سع احلل�ل للم�سكالت التى تبدو ظاهرة له فى 
فرتة اإعداد املخططات ، وال�سك اأن تلك النظرة الكلية والف�قية واللحظية ، تفتقد للكثري من االإيجابيات التى ي�سعى لتحقيقها 
الفكر املثايل فى حتقيق قيم اال�ستدامة فى املجتمعات ، حيث ترتكز على جمم�عة من اخل�سائ�ض اأبرزها النظرة الكمية من 
اأعلى اإىل اأ�سفل ، وحلظية اتخاذ القرارات التخطيطية  ، وانتهاء الدور الرئي�سي للمخطط مبجرد انتهاء عمل املخططات . 
وقد حاول البحث فيما �س���بق ال��س����ل لتحديد م�اطن ال�سعف واالأ�س���باب الفعلية وراء ق�س�ر اأ�ساليب  التخطيط 
التقليدية ال�سائدة فى القرن 20 والتي كانت من الع�امل امل�ؤثرة فى فقدان املدينة لقيم اال�ستدامة امل�ستهدفة ، نتيجة لعدة 
اأ�سباب لعل اأبرزها ه� الطبيعة غري التاأكيدية ) Uncertainty ( لنم� املدينة كمنظ�مة ايك�ل�جية مع فقدان االأ�سكال 
املتباينة للمخططات لدرجة كافية من املرونة وال�سفافية امل�ستقبلية الالزمة لعمليات التط�ير امل�ستمر . لذلك ي�ؤكد البحث 
على فكرة التعامل مع املدينة كمنظ�مة اإيك�ل�جيا دائمة التجدد والتط�ر ، واأن ال�سبيل لذلك ه� مبداأ » ا�ستدامة عملية 
التخطيط« كبديل لالإ�سكال التقليدية للمخططات ، و يرتكز مبداأ ا�ستدامة العملية التخطيطية على فكرة تط�ير نظم االإدارة 
واتخاذ القرار ودعمها بالتقنيات احلديثة ، بحيث تت�ا�سل عملية التخطيط وتت�ازى مع عملية تنمية وبناء وتط�ير املدن .      

5- 2 النتائج 
باعتبار اجلم�د واالن�سباط الزائد » اأو احلاكمية الفردية وال�قتية للمخطط العمراين »  كانت هى ال�سمة الرئي�سية 
للتخطي���ط العم���راين فى  القرن املا�س���ي والذى نتج عن تغييب البعد االإن�س���اين االإبداعي  ، وتغليب املنطق احل�س���ابي 
امليكانيكي على كافة عمليات التنمية العمرانية خالل اأغلب املمار�س���ات التخطيطية ، فالنتيجة الرئي�س���ية التى ينتهي 
اإليها البحث  لتحقيق قيم اال�ستدامة ه� النظر للتخطيط العمراين باعتباره عملية عالية احلرية واحلي�ية واال�ستدامة 
، بحي���ث تتمي���ز بالتح���رر من القي�د و متي���ل للمنعطفات االإن�س���انية االإبداعية مثلم���ا كان يحدث فى العم���ارة العف�ية 
واملجتمع���ات التقليدي���ة . ولتحقيق ذل���ك الهدف يقرتح البحث »مبـــداأ التخطيط امل�ستدام« كاإط���ار اإداري عال املرونة 
ي�س���تخدم فيه اأحدث و�س���ائل التقنية الرقمية ، وتتحدد فيه الروؤية االإ�س���رتاتيجية والتي يتم تقيمها وتط�يرها ب�س���كل 
مت�ا�س���ل ، وتت�س���ارك يف �س���ياغتها كافة فئات املجتمع املدين من خالل االت�س���الية املعل�ماتية للم�س���اركة فى اقرتاح 
واتخ���اذ الق���رارات ومراجعتها وتقيمها . وتق�م فكرته الرئي�س���ية عل���ى مبداأ اأن املدينة امل�س���تدامة فقط هى تلك التى 
يتعامل معها املخطط العمراين كمنظ�مة اإيك�ل�جية حي�ية ذات ه�ية خا�سة تظل فى حالة دائمة من التفاعل والتط�ر 
والتح�ل والتبل�ر ، وهي تلك التى يطبق فيها  مبداأ » طاملا تعمل دعها ت�س���ري ») Laissez-faire Approach( لذلك 
فاإن ا�ستدامة عملية التخطيط العمراين هى ال�سبيل االأمثل لل��س�ل للمدينة امل�ستدامة .   واالآلية املقرتحة لتنفيذ ذلك 
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ميكن تلخي�سها فى النقاط التالية : 
1. التخطيط العمراين اال�سرتاتيجي متعدد ال�سيناري�هات االفرتا�سية ) Virtual Scenarios ( ه� االإطار االأمثل 
لتحقيق مبداأ اال�س���تدامة التخطيطية ملا يت�س���م به من مرونة عالية فى اتخاذ القرارات وتقيمها وتط�يرها ، ويقرتح اأن 
 ) Decision( ثم اتخاذ القرار ) Vision( مير مبنظ�مة تتابعيه من اأربعة مراحل هى و�سع الروؤية مرتبة االأول�يات
ثم تق�س���يم االأدوار)Division ( واأخريا املراجعة )Revision ( ، لتبداأ عملية تط�ير الروؤية وتتتابع نف�ض اخلط�ات 

فى �س�رة م�ستدامة ، فيما ميكن تلخي�سه ا�سطالحا فى  ) VDDR ( . كما يت�سح فى �سكل ) 3 (.
2. املخطط الذكي )Smart Plan ( ه� املنتج الرئي�ض الذي يعمل على تط�يره املخطط العمراين ، بديال خلرائط 
ا�س���تعماالت االرا�س���ى التقليدية اجلامدة  ، وه� �س���كل املنتج الذي يط�ره املخطط ب�س����رة دائمة . ويق�سد باملخطط 
الذكي اأنه ل�حة تفاعلية دائمة التط�ر وهي مرتبطة بقاعدة معل�مات وبيانات �س���املة لكل مفردات وعنا�س���ر تخطيط 
املدينة ) البيئية والعمرانية واالجتماعية واالقت�سادية وغريها ( والتي ترتبط فيما بينها بربنامج كمبي�تر خا�ض يتم 
ت�س���ميمه بحي���ث يحدد املحاذي���ر   Precautions(( و التعار�س���ات ) Contradictions (  التى ال يجب ال�ق�ع فيها 
ونقاط الق�ة وال�س���عف والفر�ض واملخاطر التى قد تنتج عن القرارات التخطيطية ، وال�س����ابط العامة والتف�س���يلية 
عالي���ة املرونة التى يجب مراعاتها والتي ت�س���م احلدود الدنيا والق�س����ى فق���ط ) Bottom & Ceiling Lines( الأي 
اإ�س���افة تنم�ية مثل معدل الن�س���بة الطابقية ) Floor Area Ratio (، كما يتميز املخطط الذكي بقدرته على عملية 
املحاكاة ) Simulation ( لت�سهيل عملية تقييم القرارات وخا�سة فيما يتعلق بالق�سايا الكمية كالنقل واملرور واملرافق 

واخلدمات واالحتياجات املكانية وغريها .
3. ا�ستدامة امل�ساركة املجتمعية وال�سراكة بني القطاع اخلا�ض واالأجهزة الر�سمية فى عملية اتخاذ القرارات من خالل 
االت�سالية العالية باملخطط الذكي عن طريق االنرتنت والتقنيات وو�سائل االت�سال احلديثة ، وبحيث يت�فر فى املخطط 
درجة عالية من ال�س���فافية مع تعدد و�س���ائل طرح الروؤى واالأفكار واالعرتا�سات من و�س���ائل �سمعية وب�سرية وغريها.

4. يتح�ل دور املخطط العمراين اإىل حالة اأكرث ديناميكية وتفاعال وت�ا�س���ال مع ق�س���ايا املجتمع ، بعدما كان دوره 
الرئي�س���ي ينتهي فى ال�س���ابق بعد االنتهاء من اإعداد للمخططات ، كما ياأخذ املعماري و امل�سمم العمراين دورا تفاعليا 

اأكرث تاأثريا فى ت�سكيل البيئة املبنية وحتقيق قيم اال�ستدامة امل�ستهدفة. 

�سكل )3( منظ�مة التخطيط امل�ستدام
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5-3 التو�سيات
بناء على ما �سبق طرحه ، وحتى ي�ؤتى املدخل املقرتح ثماره فى حتقيق قيم اال�ستدامة فى مدينة القرن 21 ، فيمكن 

تقدمي الت��سيات التالية :
· تط�ير دور واخت�سا�سات وتقنيات االأجهزة امل�سئ�لة عن عملية التنمية العمرانية امل�ستدامة ، بحيث ت�سبح اأكرث تفاعال 
مع الروؤى واالأفكار املتجددة ، مع قدرتها على اال�ستفادة من الت�ا�سل الدائم مع املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض . 
· تط�ي���ر برامج التعليم العم���راين بحيث تق�م بتاأهيل املخططني من ذوى الق���درات واالإمكانات االإبداعية على 
امل�س���ت�يات التف�سيلية واالإ�س���رتاتيجية ، مع تنمية قدرات املخطط فى ا�س���تخدامات ال��سائل التقنية املتط�رة 

الالزمة لتطبيقات الربجمة االلكرتونية لعملية التخطيط. 
· ت�جيه البح�ث العلمية فى املراحل التالية نح� تفعيل دور ال��سائل التقنية املتط�رة فى عملية التخطيط امل�ستدام .

5-4 الأطروحات امل�ستقبلية 
ويطرح البحث فى النهاية عدة ت�س���اوؤالت تعترب مدخال للعديد من البح�ث والدرا�س���ات النظرية والتطبيقية التى 

ت�ؤكد وتفعل تطبيق املبداأ املقرتح فى مدينة القرن 21 كما يلي :
· هل ي�ستمر التعليم فى مدار�ض التخطيط العمراين فى اإعداد وتاأهيل املخططني بنف�ض فكر واأ�ساليب ونظريات التعليم 
ال�سائدة فى القرن 20 ؟ اأم اأن هناك �سرورة ملحة لتط�ير مناهج التعليم العمراين ، لتاأهيل املخطط العمراين من ذوي 
القدرة علي �سياغة الروؤى االإ�سرتاتيجية وتطبيقاتها التف�سيلية ب�س�رة م�ستمرة من خالل ال��سائل التقنية احلديثة . 
· ما هى م�ا�س���فات التقنية االأكرث مالئمة لتفعيل مبداأ اال�س���تدامة فى عملية التخطيط ؟ و ما ه� ت��س���يف دور 
املخط���ط العم���راين وم�قعه فى منظ�م���ة اتخاذ القرارات التنم�ي���ة ؟ و ما هى االآلية املالئمة لتن�س���يق تداخل 
االأدوار مابني القطاع اخلا�ض واأ�سحاب امل�سالح واملجتمع املدين واالأجهزة الر�سمية املتباينة التى تعنى بعملية 

التط�ير؟
· وال�س�ؤال االأبرز الذي ينتهي اإليه البحث ه� : اإذا كان التخطيط بحكم طبيعته ومركزيته وميله املطلق لل�سبط 
والتحك���م  يقاوم االأم�ر الن�س���بية واحلري���ة والتحرر االإبداعي ،  واإذا كنا ن�ؤمن بقاع���دة اأن الل�ائح والق�انني ال 
ت����ؤدى لعم���ل اإبداعي اأو فن�ن راقية واأ�س���يلة ، واإمنا العمل الفني اخلالق ه� ماي�س���تنبط منه الل�ائح والق�انني 
، فهل  يتحرر الفكر التخطيطي من جم�ده  ليحقق اأق�س���ي درجات اال�س���تدامة و ليرتك العمران للتفتح كعمل 

اإبداعي خالق، بحيث ال يبداأ به املخطط العمراين ، وال يحاول ال��س�ل اإليه ، واإمنا ينتهي عنده ؟
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Abstract
According to the challenges and variables facing the 21st century City, the issue of 
sustainability become one of the top priorities in most urban planning practices. This 
research assume that the recent traditional planning methods and tools which are rigid 
and lack flexibility needs to be substituted, and it is time to fetch for a more adaptable 
method to overcome the deficiencies of rigid plans. The significance of the research 
comes from the lack of a powerful and flexible tool to overcome the problems and 
deficiencies facing the City in the 21st.  The evolution of planning tools through the 
20th century proved that the planning process should encompass a sense of durability 
and recyclability which does not fulfilled by fixed development guidelines in traditional 
plans. In that sense the research discusses and illustrates an adaptable open ended 
framework called “sustainable planning” aiming to fill the gaps between different 
scales and specializations and to overcome the deficiencies raised in recent planning 
tools. The research starts by defining the values of sustainability appeared in traditional 
planning before the industrial revolution, tracing the anti sustainability trends in recent 
planning practices. Comparing the sustainability values appeared in new trends such 
as smart growth, new urbanism and strategic planning, figuring out the impact and 
benefits of newly introduced techniques. And finally it draws and determines some 
principles to overcome the problem. 


